
 

 

 قوانين الرياضيات 
 هــ0441أهم قوانين الرياضيات الختبار التحصيلي 

 الشكل الرباعي:
 متوازن األضالع:  -

 كل اثنين متساويين. ويكونعن طريق حساب ميل األربع أضالع 
𝑦2 − 𝑦1/ 𝑥2 − 𝑥1 

 شبه المنحرف: -
 متساويان فقط. 2عن طريق ميل األربع أضالع ويكون هناك 

 
 المعين: -

 عن طريق حساب ميل القطرين ويكونوا مقلوب معكوس.
 المستطيل: -

 مقلوب معكوس 2عن طريق ميل األربع أضالع ويكون كل 
 المربع: -

 مقلوب معكوس 2عن طريق حساب ميل القطرين ويكونوا مقلوب معكوس وحساب ميل األربع أضالع ويكون كل 
 

 حدد إذا كان الشكل المتوازي أضالع أم ال:
A (3,3), B (8,2), C (6,-1), D (1,0) 

 الحل:

 حدد إذا كان الشكل معين أم ال:
A (1,2), B (-2,-1), C (1, -4), D (4, -1) 

 الحل:
CD=(-1-0/6-1)-0.2  AB=(3-2/3-8)=0.2  BD=(-1-(1)/-2-

4)=0/6 
AC=(2-(4/1-1)=6/0 

BC=(2-(-1)/8-6)=1.5 AD=(3-0/3-1)=1.5  معينالقطران متعامدان فالشكل 
AD // BC  

 إذن فالشكل متوازي األضالع
 حدد إذا كان الشكل مربع أو مستطياًل أو معينًا:

A (5,0) , B (8, -11), C (-3, 14) D (-6,-3) 

 حساب الميل: حدد إذا كان الشكل مستطيل أم ال(
A (-2,4) , B (5,5) C (6,2), D(-1,-3) BC=(-

11+14/8+3_=3/11 
AB=(-11/0/8-5)=-11/3 

تحقق الشرط األول أن يكون الشكل المربع وهو أن يحقق  الحل:
 مطالب المستطيل.

7-6)=-(2)/5-=(5BC AB=(4-5/-2-5)=1/7  :حساب القطر 
DA=(-3-4/-1(-2))=7 CD=(-2(-3)/6-

(1)))=1.5 
KM=(-11+3/8+6)=-

8/14 
JL=(0+14/5+3)=14/8 

AB // CD 
BC // DA 

 إذن فالشكل مستطيل 

تحقق الشرط الثاني أن يكون الشكل المربع وهو أن يحقق 
 مربعمطالب المعين بتحقق الشرطين الشكل 

   
   

 حدد إذا كان الشكل شبه منحرف أم ال
Q (-8, -4), R (0, 8), S(6,8), T (-6, -10) 

 الحل:
QR = (-4-8 / -8-0)= 3/2   |     RS= (8-8/0-6)=0 

ST= (-10-8/-6-6)= 3/2     |     TQ= (-10+4/-6+8)= -3 
mQR = mST 

 فالشكل منحرفإذن 



 

 

 االنعكاس
1- (x,y) –(x انعكاس حول) ⟶ (x, -y) 

2- (x,y) –(x انعكاس حول) ⟶ (-x, y) 

3- (x,y) –(y يساوي x انعكاس حول) ⟶ (x, -y) 
 اإلزاحة

1- (x,y) – (إزاحة وحدتين لليمين ووحدتين لألعلى) ⟶ (x+2, y+2) 

2- (x,y) – ( وحدات لليسار ووحدتين لألسفلإزاحة ثالث  ) ⟶ (x-3, -y-2) 

 (؟5,2-( إلى النقطة )4-,3سـ: ما هي اإلزاحة التي تنقل النقطة )
 جـ:

(x,y) ⟶ (x-8,y+6) 
(3,-4) ⟶ (-y,x) 

 الدوران
1- (x,y) – ( 09دوران حول نقطة األصل بزاوية  ) ⟶ (-y,x) 

2- (x,y) – ( 279دوران حول نقطة األصل بزاوية  ) ⟶ (y,-x) 

3- (x,y) – ( 089دوران حول نقطة األصل بزاوية  ) ⟶ (-x,y) 

 (؟4,3-( إلى )4,3-سـ: ما هو الدوران الذي ينقل النقطة )
(3,4) ⟶ (-4,3) 

(x,y) –( 09دوران  ) ⟶ (-y,x) 

 
 في المربع الرابع؟ (z,v)في المربع الثاني إلى  (x,y)سـ: ما هو الدوران الذي ينقل النقطة 

 درجة. 089بـ جـ: دوران حول نقطة األصل 
( واتجاههما عمودي 29* تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازنين يكافئ إزاحة مقدارها ضعف المسافة بين المستقيمين )

 على المستقيم
 تركيب انعكاسين حول مستقيمين يكافئ دورانًا حول نقطة التقاطع وقياس زاويته ضعف الزاوية بين المستقيمين

 اختبار سريع
 ....ثم إزاحة وحدتين لألسفل هي: ......... x( باالنعكاس حول محور 3,2) صورة النقطة .0

 ....: ........هي 279دورانًا قياس زاويته ثم  y( باالنعكاس حول محور 3,2صورة النقطة ) .2

 ....هي: .........باإلزاحة التي مقدارها وحدة لألعلى وثالث وحدات لليسار ( 2-,4صورة النقطة ) .3

 ............. حول مستقيمين متعامدين يكافئ تركيب انعكاسين .4

 .... ............. مقدارها .........يكافئ 8تركيب انعكاسين حول مستقيم متوازنين المسافة بينهما  .5
 

  



 

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 


